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Uuringu eesmärk 

Uuringu eesmärgiks oli selgitada Risti aleviku elanike hoiakuid aleviku piirile rajatava Harku-

Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi võimalike asukohavariantide suhtes ning kaardistada 

elanike jaoks sobivamad kompromisslahendused.  

Uuringu fookuses olid järgmised küsimused: 

 milline on kõrgepingeliini rajamise käigus muudetava keskkonna tähendus elanikkonna 

jaoks praegu, aastal 2013; 

 millised on alaga seotud emotsioonid (sh seotusetunne kodupaigaga; tegurid, mis 

muudavad koduümbruse väärtuslikuks; üldine rahulolu paigaga); 

 millised on alaga seotud harjumuspärased tegevused (sh kogukonna ühistegevused; 

sport, lõõgastumine, rekreatsioon; Risti Põhikooli õpilaste harjumuspärased tegevused 

antud alal); 

 kuidas interpreteeritakse potentsiaalset muutust ning millist mõju omistatakse 

tulevikus valmivale rajatisele (sh näiteks hirm potentsiaalse tervistkahjustava mõju ees; 

visuaalne/mürasaaste; seniste tegevuste ringi ahenemine või nende kvaliteedi 

muutumine; elukeskkonna üldine halvenemine; reaalne keskkonnamuutus); 

 Millised on elanikkonna jaoks mõeldavad kompromisslahenduse variandid ning millised 

tegurid saaksid tagada suurima võimaliku rahulolu. 

 

Sihtgrupp 

Uuringu sihtgrupi moodusid kaks eeldatavalt kõige enam uue kõrgepingeliini trassi asukohast 

mõjutatud gruppi: trassipoolsete tänavate elanikud ja Risti Põhikooli õpilased. 

 

Meetod 

Uuring viidi läbi fookusgrupi intervjuu vormis, kokku kaks intervjuud. Ülesehituslikult 

koosnes fookusgrupi uuring kolmest osast: 

1. Sissejuhatus ja kirjalik ankeedi täitmine 

Ankeeti kasutati ühtlasi pilootimiseks, et valmistuda võimalikuks laiemaks küsitluseks Risti 

elanike seas.   

2. Vaba arutelu  

Arutelu seisnes mõtetevahetuses Risti aleviku tänaste väärtuste ning uue liinitrassi rajamisega 

seotud probleemide üle. 

3. Trade-off arutelu 
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Sobivaima liini asukoha variandi otsimiseks kasutati trade-off  arutelu vormi (vt ka Robinson, 

1987).  Trade-off mängud või arutelud on levinud meetod kogukonna ning institutsioonide 

vaheliste dilemmade lahendamiseks. Meetodi kasutusväärtus tuleneb selle harivast 

funktsioonist, kuna inimesed peavad otsuseid langetama reaalsete olude kontekstis; samuti on 

see hea meetod elanike aktiivseks kaasamiseks otsustusprotsessi (Robinson, 1987). Arutelu 

esimeses faasis produtseeriti kogu grupi poolt kõik olulised argumendid, millest tuleks liini 

asukoha määramisel lähtuda. Selleks, et lahenduse otsimine lähtuks realistlikest kaalutlustest, 

lisasid uurijad teiste osapoolte argumente (nt toodi välja keskkonnamõju eksperdi seisukohad, 

kellega eelnevalt konsulteeriti; sh ornitoloogi hinnang NATURA ala kohta; liini tähendus 

elektriga varustatuse kontekstis laiemalt, sh varustuskindluse küsimus; turvalisuse küsimus, 

jne). Seega, vastavalt trade-off’ ehk kompromissiotsimise arutelude heale praktikale, seati 

lahenduse otsimise eelduseks võimalikult paljude asjassepuutuvate tegurite süsteemne 

arvessevõtmine, millel on kaks eesmärki: a) elanike teavitamine probleemi komplekssusest, 

mille lahendamise puhul tuleb korraga arvesse võtta erineva tasandi - riiklik tasand, avalik 

huvi, kogukonna huvi – argumente, mis võimaldab osalejatel suunata tähelepanu ka teiste 

tasandite huvigruppide vajadustele nende endi omade kõrval; b) elanike kaasamine lahenduse 

otsimisse, mis toimub reaalsete tingimuste kontekstis, millest ei ole kunstlikult elanike jaoks 

ebamugavaid teemasid välja jäetud. Nimetatud lähenemine peaks andma signaali, et 

kaasamine tähendab kõigi osapoolte argumentide tasakaalustatud arvessevõtmise vajadust. 

Süsteemse lähenemise puhul, s.t. olukorra mudeldamisel kõikide tegurite samaaesgsel 

eksponeerimisel on ilmsed iga lahendusvariandi mõjud (ka negatiivsed).  

Pärast kõigi võimalike liini asukohta mõjutavate argumentide genereerimist arutati kõik 

argumendid läbi kahest fookusest lähtuvalt:  

1) kas antud argumendis nimetatud tegur (nt liumägi) on seotud osalejate arvates nende 

heaoluga; kui jah, siis kuidas; 

2) kas antud argumendis välja toodud tegurit on võimalik rahuldaval viisil asendada või 

kompenseerida sobiva alternatiiviga. 

Seega selekteerusid välja tegurid, millest lähtuvalt – elanike arvates – liini asukoht peaks 

kujunema. Nende hulgas ilmnesid tegurid, mille puhul on võimalik leida sobiv alternatiivne 

lahendus, võimaldamaks teatud liini asukohta, ning need, millele asendusvõimalust või 

kompensatsioonimehhanismi fookusgrupis osalenud elanikud ei näinud. 
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Tulemused 

 

Fookusgrupp 1 

 

Osalejad 

Fookusgrupis osales kaheksa inimest Raba, Koidu, Liini (?), Lõuna ja Heki tänavatelt. Valla poolt 

osales maanõunik. Osalejatest seitse olid pensionärid; kõik osalejad olid olnud Risti aleviku 

elanikud paarkümmend aastat või rohkem. 

 

Kompromissiotsimise arutelu analüüs 

Järgnevalt on süstematiseeritult ära toodud elanike poolt välja käidud oluliste argumentide 

kategooriad; seejärel esitatakse nende kategooriate täpsustav analüüs ning arutelu käigus 

nimetamise sagedus. Viimaks esitatakse iga argumentide kategooriaga seotud võimalike 

kompensatsioonimehhanismide või alterntiivsete lahenduste otsingu tulemused. 

 

1.kategooria: Metsapargiga seotud tegevused 

Suurima liini asukohta mõjutavate tegurite grupi moodustasid Risti metsapargiga seotud 

põhjendused, mis keskendusid kogukonna ühistegevuste, laste vaba aja, laste koolitundide, 

sportimise, muude rekreatiivsete funktsioonide ning laste turvatunde teemadele. Konkreetsed 

aspektid, mida ohus olevatena välja toodi, olid järgmised: 

- koolilaste võimlemistunnid ja spordipäevad (2 vastajat) 

- valgustatud laste kelgumägi (3 vastajat) 

- liuväli (2 vastajat) 

- laste mängimis- ja jalutamispaigad (1 vastaja) 

- väikelaste emade jalutuspaik (1 vastaja) 

- Risti pargi jalutusrajad (1 vastaja) 

- spordivõimalused (1 vastaja) 

- jaanitule plats (5 vastajat) 

- laulupeod  ja muud ühisüritused (2 vastajat) 

- talgud (2 vastajat) 

- laste turvalisus (s.t. arvatakse, et puude mahavõtmisel satuvad lapsed autoteele ohtlikult 

lähedale) (1 vastaja) 



 

Risti aleviku elanike fookusgrupi uuringu aruanne. Konfidentsiaalne.   6 

  

Iga argumentide grupi puhul arutati ükshaaval läbi võimalikud kompensatsioonimehhanismid või 

alternatiivsed lahendused. Risti park kui koolispordiga seotud tegevuste ala ei ole osalejate 

arvates asendatav; lähikonnas (väidetavalt kilomeetrite lõikes) ei ole sarnaseid looduslikke 

jooksu- ega suusaradu. Samuti on kelgumägi Risti alevikus ainuke. Kogukonnategevuste jaoks 

alternatiivseks paigaks pakuti alajaama juurde jäävat ala (1 osaleja), mis pikemal arutelul siiski 

sobiva alternatiivina ei tundunud (eramaa); samuti leiti, et praegu paik on ühisüritusteks piisavalt 

privaatne ja segamatu, samuti ei häiri oma eraldatuses alevikku. Lisaks toodi argumendina välja 

Risti pargi häirimatu loodusliku koosluse hävimine, mis on elanikkonnale subjektiivselt oluline 

oma linnurikkuse, kevadlillede ja üldise lõõgastava potentsiaaliga. Samuti leiti, et kooli 

õppetingimuste halvendamine võib mõjutada inimeste mobiilsust, s.t. soovi lahkuda Risti 

alevikust. 

 

2.kategooria: aleviku looduslikud eeldused  22 

Teine suur argumentide grupp on seotud Risti aleviku geograafilise omapäraga – raba- ning 

maanteepoolne serv asub künkal, mida kaitseb raba poolt puhuvate tuulte eest mets. Osalejate 

vanuseline jaotus võimaldas teada saada, et metsatukka, mida täna nimetatakse Risti pargiks, 

veel 50.-60. aastatel ei olnud. Seoses turbase rabapinnasega, millele taimestik kasvab aeglaselt, 

kasvas mets suureks alles 70. aastate lõpuks – 80. aastate alguseks. Seega annab antud 

fookusgrupi ajalise perspektiivi taju lisainformatsiooni. Samuti nimetati, et turbase pinnase tõttu 

ei ole vana liinitrassi kiire haljastamine võimalik. Antud tegur – metsatuka raba poolt puhuvate 

tuulte eest kaitsev funktsioon – oli arutelu vältel üks enam mainitud argumente; elanikud tajuvad 

tuntavat ohtu oma elukvaliteedile seoses metsatuka võimaliku hävimisega; üks osaleja mainis 

tekkiva igapäevaselt mõjuva häiriva teguri tõenäolist püsivat mõju meeleolule. Arutelu käigus 

toodi välja tuultega seoses järgmised tegurid: 

- metsata pole kaitset külmade kirdest ja põhjast puhuvate tuulte eest (1 vastaja) 

- tekib alevikule rabast tuulekoridor (3 vastajat) 

- müra suurenemine (2 vastajat) 

Arutati visuaalse reostuse, müra ning tuule takistamiseks seina või valli rajamise võimalust. 

Seoses Risti paiknemisega künkal jääb selgusetuks, kui kõrge peaks kaitsevall olema, et künkal 

asuvat asulat kaitsta; samuti leiti, et sein/vall oleks emotsionaalselt väga ebamugav ning kindlasti 

ei soovita seina taga elada. 

 

NATURA alaga seonduv arutelu 

Järgnevalt arutati nende argumentide ringi, mis ei lähtu Risti elanikelt. Võeti vaatluse alla NATURA 

elupaiga küsimus, mis kahjustub liini rabale paigutamisel. Üldine hoiak raba suhtes oli kaitsev: 

osalejad ei näe liini paigutamist rabale parima lahendusena ning sooviksid raba võimalusel 
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kaitsta.  

Samas tekkis mitmeid küsimusi antud liinitrassi asupaiga Keskkonnaameti poolt sobimatuks 

lugemise suhtes, mida uurijad kommenteerida ei osanud: 

a) Väidetavalt on tegemist nii NATURA linnukaitse- kui elupaikade kaitsealaga. Valla esindaja 

sõnul ei ole ornitoloog Mati Kose viimase hinnangu kohaselt antud alas enam kaitsealuseid 

linde, seega on tegemist vaid elupaiga kaitsega. Kohalike kogemusele tuginedes on 

(kaitsealuste?) lindude pesitsusala suurest maanteest kaugemal, alal, mis ei ole kaitsealune. 

Ettepanek elanikelt: kaaluda võimalusel kaitseala piiride nihutamist viisil, mis viiks piiri 

maantee servast eemale ning lülitaks lindude tegelikud elupaigad kaitseala piiride sisse. 

b) Elanikud soovivad teada tehnilist argumenti, mis puudutab liinipostide pikaajalist mõju rabale 

(nt hooldustööde sagedus, vajadus pääseda raba pinnalt liinideni jne).  

Ettepanek: koostada nimetatud argumenti sisaldav selgitus. 

c) Seoses sellega, et kohalikud on pidevalt ka laiemas infoväljas, seostavad nad Ristil toimuvat 

mujal maakonnas toimuvaga, mis jätab neile mulje elupaikade kaitsmise kui reegli 

mõningasest suhtelisusest. Näiteks jääb elanikele arusaamatuks, mille alusel anti luba 

Ääsmäe-Haapsalu maantee laiendmiseks; milline oli sel juhul rabale ehitamise lubamise 

argument.  

Keskkonnaameti tegutsemine jätab laiemas kontekstis ka teise küsimuse õhku: ühe arutelul 

osaleja teadmisel on Keskkonnaamet andnud kaevandusloa Niibi rabas, Oru vallas, kus kohalikud 

soovivad raba kui elupaika kaitsta. Elanikele jääb mõistetamatuks kaitsealade määramise sisuline 

põhimõte: tegelikku kaitset vajav versus formaalselt paikapandu ei näi elanike jaoks süsteemsete 

põhimõtete järgimisena.  

Järeldus: alade kaitsmise ning kaitsealadele ehitamise reeglistik peab olema elanike jaoks 

läbipaistev ning erandid sisuliselt põhjendatud. 

Ettepanekud elanikelt:  

 põhjendada rabale ehitamise suhtes kehtivaid reegleid eri kontekstides; avada nende 

situatsiooniti erineva tõlgendamise põhjused;  

 näidata, millistel juhtudel ja mis alusel luuakse pretsedente raba pinnale ehitamiseks ja 

millistel alustel otsustatakse, et erandid ei ole võimalikud.  

 

Kokkuvõtlik eelistus 

Võttes arvesse elanike jaoks oluliste tegurite rohkust ning nendele alternatiivide leidmise 

keerukust ning tekkinud küsimusi NATURA ala suhtes, jäi valdavaks elanike eelistus liini asukoha 

variandi C suhtes.  
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Fookusgrupp 2 

 

Osalejad 

Teine fookusgrupi intervjuu viidi läbi Risti Põhikooli õpilaste ja õpetajate seas. Risti Põhikooli 

õpilased ja õpetajad on ühed aktiivseimad tulevase kõrgepingeliini lähistele jääva ala kasutajad. 

Osalesid Risti põhikooli bioloogia-, matemaatika-, muusika- emakeele-, ühiskonnaõpetuse 

õpetajad ning kooli direktor. Õpilastest osalesid kaks kolmanda klassi, kaks seistsmenda klassi 

ning kaks kaheksanda klassi õpilast. 

 

Kompromissiotsimise arutelu analüüs 

1.kategooria: Metsapark kui eri ainetundide õppevahend 

Kõige mõjukama argumentide grupi moodustasid Metsapargiga seotud tegevused ja tähendused 

koolitegevuste perspektiivist. Metsapark on kooli jaoks oluline ressurss. Sisuliselt on see 

paindlikult mitmekesistesse tegevustesse integreeritav õppevahend, mis on lähedal, turvaline ja 

igapäevaselt kiirelt kättesaadav. Esmajoones toodi välja loodusainete seotust pargiga, aga Risti 

Põhikool tegeleb õuesõppega laiemalt – õuesõpe on tava enamike ainete puhul, fookusgrupi 

päeval oli näiteks metsapargis peetud vene keele tundi; samuti kasutatakse parki nt 

muusikatundides. Rõhuv enamus argumente keskendus aga reaalainetega seotud tegevustele: 

näiteks linnuvaatlused koos ornitoloogiga (sh varahommikul), füüsikatunnid, taimede määramine, 

ilmavaatlused. Rõhutati pargi kui õppevahendi lähedust – 45 minuti jooksul kaugemale minna ei 

jõua. Konkreetsed väited olid järgmised: 

 mets – koolilähedane taimede, loomade, lindude kooslus - kui õppevahend kaob (3 

vastajat) 

 kaitsev, ilus mets kaob, hävib lindude ja loomade kodu; sinililled ei kasva enam; 

koolilähedane looduslik elukeskkond saab häiritud (6 vastajat) 

 

2.kategooria: Metsapark kui koolispordi ala 

Teine teemade ring hõlmas spordiga seotud tegevusi. Võimlemistunnid ja koolisport tervikuna, sh 

eriti talispordialad, on tihedalt integreeritud pargiga. Konkreetselt toodi välja järgmisi tegevusi: 

 suusatamine (2 vastajat) 

 kelgutamine, sh mainiti, et tegemist on Risti ainsa kelgumäega (3 vastajat) 

 metsaringi jooksmine (2 vastajat) 

Alternatiivsete lahenduste otsimisel tõdeti, et lähim eri spordialadeks sobilik maastikurada asub 

10 km kaugusel, mille kasutamine oleks koolipäeva kontekstis ebatõhus. Vaagiti ka kõigi tegevuste 

(õuesõpe, sport) jätkamist juhul, kui realiseeruks liini asukoha variant B, mille puhul liin liiguks 
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maantee äärde. Analüüsides kaarte ja 3D mudeleid, leiti, et allesjääv puuderida oleks pigem 

kosmeetiline ning oma tähenduselt ja võimalustelt ei toetaks enam harjumuspäraseid tegevusi. 

Samuti ei peeta mõeldavaks, et siiski suhteliselt kitsas tänane Metsapark võiks oma liigirikkuse 

(iseäranis linnud) ja sellega seoses kasutusväärtuse õppevahendi ja lõõgastava alana säilitada ka 

pärast uue liinitrassi rajamist. Peatuti ka vana liinitrassi haljastamisel kui leevendaval variandil. 

Sellega on aga seotud kaks probleemi: esmalt turbapinnas, millel taimed kasvavad väidetavalt 

aeglaselt; ning teiseks kooli maaküttesüsteem, mis jookseb vana liinitrassi all ning mille peale ei 

saa puid ega põõsaid istutada.  

 

3.kategooria: vaba aeg: laste ja noorte rekreatiivala 

Metsaparki nähakse täna kui laste ja noorte vaba aja veetmise kohta, kus väiksemad lapsed 

mängivad (luurekas, onnide ehitamine), suuremad sõidavad rattaga (sh kasutatakse suvel liumäe 

küngast), samuti jalutatakse koeri; alale lähedusse jääb ka korvpalliplats. Samas tõid lapsed ise 

välja, et niisama mängimiseks kasutatakse siiski ka oma koduümbruse alasid (3. klassi lapsed); ent 

sportlike tegevuste osas on Metsapark kasutuses.  

Samuti nimetati Metsaparki kui vabaõhu kultuuriürituste paika, mis on sobiv oma looduslikult 

asukohalt ning millel on elanike jaoks ajalooline tähendus, kuivõrd see ehitati elanike initsiatiivil.  

 

4.kategooria: paiga üldine kvaliteet 

Ümbritseva keskkonna üldise kvaliteedi alla koonduvad vastused, mis peegeldavad muret laste 

tulevase turvalisuse pärast mahavõetud puudega alal mängides (2 vastajat); kooli turvalise 

asupaiga kadumist (1 vastaja); üldist heaolu langust (1 vastaja) ning kinnisvara hindade langust (2 

vastajat). Samuti mainiti õhusaaste suurenemist, mida mets täna elanike arvates puhverdab (3 

vastajat), müra suurenemist (2 vastajat) ning tuulekoridori tekkimist (4 vastajat). 

Uurides, kuidas antud tegureid kompenseerida, pakuti aruteluks seina või muu müratõkke 

rajamist, mis ei olnud osalejate jaoks võimalus ei praktiliselt (seoses aleviku asetsemisega künkal, 

mis eeldaks väga kõrget kaitsevalli) ega esteetiliselt („ilu läheks kaotsi“).  

 

NATURA alaga seonduv arutelu 

Arutledes NATURA elupaikade väärtuse üle, kinnitas üks osaleja (bioloogia õpetaja) liinitrassi 

kaheldamatult ebasoovitavat mõju rabale kui looduslikule kooslusele; on selge, et elanike grupi 

sees on mitmesuguseid vaateid sellele, milline on parim liini asukoht. Hetkel näeb fookusgrupil 

osalenud valimi enamus kõige sobivama variandina variant C-d.  

 

 



 

Risti aleviku elanike fookusgrupi uuringu aruanne. Konfidentsiaalne.   10 

  

Kokkuvõte 

 

Fookusgruppide meetodi plussiks on võimalus hoiakute taga olevate põhjuste mõistmisel 

süvitsi minna, mõista keerukamaid seoseid või „ajaloolisi“ tegureid, mille alusel eelistused või 

vastumeelsus muutuste suhtes kujuneb. Grupiintervjuu käigus tekib ülevaade osalejate 

hoiakute variatiivsusest ning nende aluseks olevate tegurite olemusest ning jaotusest. On 

selge, et nii Raba tänava ümbruse kui kooli inimesed omavad mitmekesiseid argumenteeritud 

põhjendusi vastustada liini A ja B variante; ent nendest andmetest piisab vaid järelduste 

tegemiseks osalejate endi kontekstis. Fookusgruppide nõrk külg on tõsiasi, et need ei anna 

kindlasti usaldusväärset pilti kogu valimi hoiakutest ning argumentidest, eriti olukorras, kus 

kogukonnavälisele uurijale ei ole lõpuni läbinähtav fookusgrupi kokkupanemise põhjendus; 

samast valimist saaks teoreetiliselt kokku panna väga erinevate hoiakutega fookusgruppe; 

oletame, et populatsioon tervikuna võib olla oma arvamustes variatiivsem.  

Ühelt poolt sellest metodoloogiliselt piirangust lähtuvalt ning teiselt poolt fookusgrupi 

osalejate arvamusi kuulates tekkis kaks ettepanekut edasise uuringu osas: 

 

1. Kaasata aleviku ankeetküsitlusse mitte kõiki leibkondi, vaid kõiki elanikke. Ka sama 

leibkonna lõikes võivad hoiakud teatud teguritest lähtuvalt erineda; saates igale 

leibkonnale ühe küsimustiku, võib jääda mõnevõrra ebaselgeks, keda saadud vastus 

esindab, samuti jääda osa valimi hoiakute varieeruvusest varjatuks. 

2. Küsitleda eraldi Risti Põhikooli õpilasi vähendatud mahuga arvutipõhise ankeedi abil, 

kuna nimetatud sihtgrupi igapäevased tegevused ja seotus liini lähistele jääva alaga on 

olemuslikult teistsugused kui ülejäänud elanikel.   

 

Käesolevas analüüsis on välja toodud vaid fookusgruppide arutelu analüüs; piloteerimise 

käigus täidetud ankeetides leiduv teave ei ole veel sisu mõttes süstematiseeritud. Küll aga on 

pilootuuringule tuginedes tehtud küsimustikku mitmeid sisulisi ja vormilisi parandusi. Ehkki 

antud koguse ankeetide pealt ei ole võimalik teha kvantitatiivseid analüüse, on kvalitatiivselt 

võimalik märgata, et fookusgrupis prevaleerinud selgelt eitav hoiak nii A kui B liini asukoha 

suhtes on osade vastajate lõikes küsimustiku täitmise hetkeks mõnevõrra pehmenenud. 

Teisisõnu, on võimalik, et grupiintervjuus muutub valdavaks „grupi hoiak“, millega samastuvad 

ka vähem nõus olevad liikmed; edasi, individuaalselt küsimiseni jõudes võime leida, et 

inimeste arvamused ükshaaval võttes on veidi vähem radikaalsed. 

 



KODUKOHATUNDE JA KODUPAIGAGA SEOTUD TEGEVUSTE UURING: 

HOIAKUD PLANEERITAVA 330/110 KV KÕRGEPINGELIINI SUHTES

Hea Risti aleviku elanik! Käesoleva uuringu on tellinud Lääne Maavalitsus ning seda finantseerib AS Elering.  
Uuringut viivad läbi Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi teadurid ning OÜ Psience.  
Uuringu eesmärk on mõista võimalikult täpselt, mida Risti elanikud täna oma kodupaigas väärtustavad ning kuidas tajutakse planeeritava  
kõrgepingeliiniga seotud elukeskkonna muutusi. See info aitab liini rajamisse puutuvaid otsuseid põhjendatumalt vastu võtta.  
Palume Teil vastata võimalikult siiralt. Teie vastuseid ei seota Teie isikuga – küsimustik on anonüümne ning tulemusi esitatakse üldistatud kujul. 
Küsimuste korral palun pöörduge grete.arro@tlu.ee

1. Palun kirjutage lühidalt üles esimesed sõnad või laused, mis Teile Risti aleviku peale mõeldes meenuvad:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Kuidas hindate täna Risti alevikku kui elukeskkonda?

 1 – Väga halb  2 – Halb 3 – Raske öelda  4 – Hea  5 – Väga hea

3. Järgnevalt on esitatud rida väiteid, millega võib nõustuda või mitte. Märkige ristikesega igaühe kohta, kuivõrd Te selle väitega nõustute.

Üldse ei nõustu Ei nõustu Raske öelda Nõustun Olen täiesti nõus

Olen Risti alevikuga kokku kasvanud
Olen siin harjunud

Kui võimalik, sooviksin praegusest elukohast ära kolida
Meie naabermajade elanikud on sõbralikud ning aitavad üksteist

Ma tahan kaasa rääkida oma maja ja koduümbrusega toimuvas 

Tunnen ennast Risti alevikus ebamugavalt
Ma ei tunne enamikku oma naabermajade elanikest
Risti alevik on elamiseks mõnus paik
Tunnen, et minu koduümbruses toimuv on minu kontrolli all

4. Järgnevalt uurime, millised tegurid on Teie jaoks Risti aleviku kui kodukeskkonna juures olulised. Märkige ristikesega: 

Üldse mitte oluline Pigem mitte oluline Pigem oluline Väga oluline
1) Kogukonna ühistegevusteks mõeldud kohad:

Laululava
jaanitule plats

2) Sportimiseks sobivad kohad:

Palliplats
Staadion
Liumägi
Suusarajad

3) Loodus ja vaated: 

Risti park
vaade alevikust pargile
vaade maanteelt rabale
aleviku läheduses asuv raba
vaikus

4) Minu naabrid, kogukond, siinsed inimesed
Soovi korral lisage:

Järgnevalt on esitatud rida väiteid, millega võib nõustuda või mitte. Märkige ristikesega igaühe kohta, kuivõrd Te selle väitega nõustute. 

Üldse ei nõustu Ei nõustu Raske öelda Nõustun Olen täiesti nõus

Huvitav on elada paigas, mis pidevalt muutub ja uueneb
Traditsioon ja stabiilsus on minu elus tähtsad asjad
Parema meelega jätkan oma elu endist viisi kui et proovin midagi uut ja erinevat
Elus tuleb riskida
Muutused, mis leiavad aset minu eluümbruses, lisavad elule värvi
Mulle meeldib teha oma kodus ümberkorraldusi
Elukohavahetus on üks põnev ettevõtmine 
Tulevikuplaanide üle arutlemine on minu arvates mõttetu ajaraiskamine



5. Järgnevalt on esitatud viis väidet, millega võib nõustuda või mitte. Märkige ristikesega igaühe kohta, kuivõrd Te selle väitega nõustute

Üldse ei nõustu Ei nõustu Raske öelda Nõustun Olen täiesti nõus

Suurel määral on minu elu ideaalilähedane
Minu elutingimused on suurepärased
Ma olen oma eluga rahul
Seni olen ma olulised asjad oma elus saavutanud
Kui ma saaksin oma elu uuesti elada, ei muudaks ma 
peaaegu midagi 

Ja lõpuks mõned küsimused Teie enda kohta: 

1. Teie vanus on ………….. aastat  

2. Te olete:  mees   
   naine

3. Teil on:  alg- või põhiharidus 
   kutseharidus 
   keskharidus/keskeriharidus 
   kõrgharidus

4. Te:    töötate 
   õpite 
   olete pensionär 
   olete töötu 
   muud variandid   
 

5. Millisesse sissetulekurühma Te ennast asetate, arvestades Teie isiklikku netosissetulekut kuus?

Kuni 200 EUR kuus 201-400 EUR kuus 401-600 EUR kuus 601-800 EUR kuus 801-1000 EUR kuus 1001–1200 EUR kuus 1201–1400 EUR kuus Üle 1400 EUR kuus
 
 

6.  Te olete Risti alevikus elanud …………… aastat. 

7.  Te elate Risti alevikus …………………………………………… tänaval. 

 



   ELERING AS-I POOLT RAJATAVA RISTI ALEVIKUST MÖÖDUVA ELEKTRILIINI ASUKOHAKS ON VÄLJA PAKUTUD KOLM VÕIMALUST.  
   JÄRGNEVALT UURIME, MILLINE OLEKS IGA VERSIOONI PUHUL TEILE AVALDUV MÕJU. 

Variant A mõjutaks Teie 
jaoks loetelus nimetatut

Kui vastasite eelnevale jaatavalt, palun täpsustage, milles 
see mõju Teie jaoks seisneb:

Juhul, kui elektriliini asukoha variant A mõjutab loetelus 
nimetatut negatiivselt, siis mis võiks selle liinitrassi asukoha 

puhul tekkivat muutust leevendada:
Ühistegevuse paigad:  
lauluväljak, jaanitule plats
Loodus: Risti park

Sporditegemise kohad:  
palliplats, staadion, suusarajad, 
liumägi
Raba aleviku lähedal

Vajadusel lisage:

Muu:
Vaikus

Erinevad vaated, näiteks alevi-
kust pargile
Tuul, tuulekoridorid

Teie tervis

Teie kinnisvara hinna muutus

Turvalisus seoses amortiseeru-
nud liinipostidega
Elektri varustuskindlus pi-
irkonnas
Elektri varustuskindlus Eestis

Ülekandetariif

Vajadusel lisage:

Milliseid tundeid elektriliini variant A Teis tekitab? (1 – üldse mitte; 5 – väga palju)

Soovi korral põhjendage, miks just seda tunnet
Viha 1 2 3 4 5
Hirmu 1 2 3 4 5
Lootust 1 2 3 4 5
Rõõmu 1 2 3 4 5
Nördimust 1 2 3 4   5
Jõuetust 1 2 3 4   5
 Vajadusel täiendage:

Märkusi ja ettepanekuid (vajadusel kasutage palun tühja ruumi lk 2) :

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

VARIANT A



   ELERING AS-I POOLT RAJATAVA RISTI ALEVIKUST MÖÖDUVA ELEKTRILIINI ASUKOHAKS ON VÄLJA PAKUTUD KOLM VÕIMALUST.  
   JÄRGNEVALT UURIME, MILLINE OLEKS IGA VERSIOONI PUHUL TEILE AVALDUV MÕJU. 

Variant B mõjutaks Teie 
jaoks loetelus nimetatut

Kui vastasite eelnevale jaatavalt, palun täpsustage, milles 
see mõju Teie jaoks seisneb:

Juhul, kui elektriliini asukoha variant B mõjutab loetelus 
nimetatut negatiivselt, siis mis võiks selle liinitrassi asukoha 

puhul tekkivat muutust leevendada:
Ühistegevuse paigad:  
lauluväljak, jaanitule plats
Loodus: Risti park

Sporditegemise kohad:  
palliplats, staadion, suusarajad, 
liumägi
Raba aleviku lähedal

Vajadusel lisage:

Muu:
Vaikus

Erinevad vaated, näiteks alevi-
kust pargile
Tuul, tuulekoridorid

Teie tervis

Teie kinnisvara hinna muutus

Turvalisus seoses amortiseeru-
nud liinipostidega
Elektri varustuskindlus pi-
irkonnas
Elektri varustuskindlus Eestis

Ülekandetariif

Vajadusel lisage:

Milliseid tundeid elektriliini variant B Teis tekitab? (1 – üldse mitte; 5 – väga palju)

Soovi korral põhjendage, miks just seda tunnet
Viha 1 2 3 4 5
Hirmu 1 2 3 4 5
Lootust 1 2 3 4 5
Rõõmu 1 2 3 4 5
Nördimust 1 2 3 4   5
Jõuetust 1 2 3 4   5
 Vajadusel täiendage:

Märkusi ja ettepanekuid:

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

VARIANT B



   ELERING AS-I POOLT RAJATAVA RISTI ALEVIKUST MÖÖDUVA ELEKTRILIINI ASUKOHAKS ON VÄLJA PAKUTUD KOLM VÕIMALUST.  
   JÄRGNEVALT UURIME, MILLINE OLEKS IGA VERSIOONI PUHUL TEILE AVALDUV MÕJU.  

Variant C mõjutaks Teie 
jaoks loetelus nimetatut

Kui vastasite eelnevale jaatavalt, palun täpsustage, milles 
see mõju Teie jaoks seisneb:

Juhul, kui elektriliini asukoha variant C mõjutab loetelus 
nimetatut negatiivselt, siis mis võiks selle liinitrassi asukoha 

puhul tekkivat muutust leevendada:
Ühistegevuse paigad:  
lauluväljak, jaanitule plats
Loodus: Risti park

Sporditegemise kohad:  
palliplats, staadion, suusarajad, 
liumägi
Raba aleviku lähedal

Vajadusel lisage:

Muu:
Vaikus

Erinevad vaated, näiteks alevi-
kust pargile
Tuul, tuulekoridorid

Teie tervis

Teie kinnisvara hinna muutus

Turvalisus seoses amortiseeru-
nud liinipostidega
Elektri varustuskindlus pi-
irkonnas
Elektri varustuskindlus Eestis

Ülekandetariif

Vajadusel lisage:

Milliseid tundeid elektriliini variant C Teis tekitab? (1 – üldse mitte; 5 – väga palju)

Soovi korral põhjendage, miks just seda tunnet
Viha 1 2 3 4 5
Hirmu 1 2 3 4 5
Lootust 1 2 3 4 5
Rõõmu 1 2 3 4 5
Nördimust 1 2 3 4   5
Jõuetust 1 2 3 4   5
 Vajadusel täiendage:

Märkusi ja ettepanekuid:

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

Jah  Ei

VARIANT C
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